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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 12.09.2016 
 

 

 

č.1. Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje  

zapisovateľa: I. Pašmík  

overovateľov zápisnice: B. Vetráková, R. Buchta 

č.2. Rada berie na vedomie stav plnenia úloh. 

č.3. Rada berie na vedomie stav ŽoNFP - Prípravná podpora (19.1.). 

č.4. Rada poveruje manažéra zaslaním emailového dotazu na PPA ohľadne podania 

Žiadosti o platbu 

Zodpovedný: I.Pašmík 

Termín: do 20.9.2016 

 

č.5. Rada berie na vedomie stav ŽoNFP - projektový zámer CLLD stratégia a Štatút MAS 

(19.2.) 

 

č.6. Rada poveruje manažéra a predsedníčku zaslaním emailovej požiadavky na obce 

a zaslanie pôvodných miestnych receptov. 

Zodpovední: I.Pašmík a I Milecová 

Termín: do 14.9.2016 

 

č.7. Rada poveruje svojich členov zberom pôvodných miestnych receptov. 

Zodpovední: členovia Rady 

Termín: do 30.9.2016 

 

č.8. Rada schvaľuje príspevok OZ T4 vo výške 100,- € za prezentáciu územia na podujatí 

Koliesko 2016 v Kokave nad Rimavicou  6.8.2016 

 

 

č.9. Rada berie na vedomie informáciu o informačnom materiáli 

 

č.10. Rada poveruje predsedníčku ponúknuť 1 ks banera pre OZ Vydra pre účely trvalej 

prezentácie 

Zodpovedná:  I Milecová 

Termín: do 30.9.2016 
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č.11. Rada schvaľuje na výrobu menšieho banera 1 ks čiastku 40,- €  

 

č.12. Rada poveruje predsedníčku a manažéra zaslaním dopytu (záväznej objednávky) na 

obce na dodávku „Kalendára remesiel 2017-2018“,  zároveň s požiadavkou o zaslanie 

podkladov o remeselníkoch v obci do kalendára a do databázy – objednávky do 

20.9.2016 a podklady do 25.9.2016 

Zodpovední: I Milecová a I.Pašmík 

Termín: do 25.9.2016 

 

č.13. Rada berie na vedomie stav plnenia Plánu činnosti na rok 2016 

 

č.14. Rada berie na vedomie Informáciu o pripravovanom zasadaní Vlády SR v Revúcej 

 

č.15. Rada schvaľuje pokračovanie rokovaní o zapojení sa Partnerstva do projektu HU-SK 

a poveruje K. Meškovú zastupovaním partnerstva pri rokovaniach a schvaľuje 

predbežné zameranie aktivít partnerstva v projekte 

 

č.16. Rada schvaľuje zapojenie partnerstva do systému elektronickej komunikácie 

s Finančnou správou SR a poveruje predsedníčku a ekonómku vybavením potrebných 

náležitostí. 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, 12.09.2016 

 

  .............................................. 

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
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